Grundejerforeningen
Pilegården

Referat fra generalforsamlingen den 21. april 2015
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Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården
21. april 2015 kl. 18.30 i Festsalen på Vibeholmskolen
39 parceller var repræsenteret, i alt 61 personer
Valg af dirigent
Bent Madsen nr. 99 blev valgt som dirigent.
Indbydelsen er blevet runddelt den 24-03-2015
Dirigenten konstaterede indkaldelsen var udsendt rettidig, og at generalforsamlingen derfor var
lovlig og beslutningsdygtig.
Til stemmeudvalg: Vi lader denne vente og ser om det er nødvendig.

Beretning for 2014
Det er aldrig kedeligt at være beboer i Pilegårds Vænge, her sker en masse, hvis man har øjne og
ører åbent.
Vi har holdt vores årlige møde med kommune, hvor vi havde følgende på dagsordenen:
Hastighedsmåling i Pilegårds Vænge. Kommunen havde igen foretaget målingen på nogle
helligdage. Sidst havde de lovet os, at vi ville blive orienteret før målingen blev sat op. Det kan jo
ikke nytte noget, at Vibeholmskolen er lukket når målingen foretages. Kommunen kunne godt se
problemet, og vi har haft en ny måling her i uge 16 og uge 17
Vi har længe bedt om, at hækkene ved rækkehusene ved de høje nr. bliver fjernet, da de tager
udsynet når man køre ud på vejen. Da jeg kom hjem fra arbejdet en dag, kunne jeg se, at de have
fjerne nogle af hækkene ved de lave nr. og jeg undrede mig over hvorfor. Da vi kom til mødet med
kommunen spurgte jeg, og de undrede sig også, det viste sig, at kortet var vendt på hovedet, så
hækkene i den forkerte ende var blevet fjerne, det er der nogen der er glade for og andre kede af,
men de bliver ikke reetableret, men jeg syntes nu det var lidt sjovt.
Vi kan også med tilfredshed konstatere, at kommunen er fortsat med rette fliserne op i området.
Ved de lave nr. ud til voldstien, er der problemer ud til de grønne områder ved meget regn, da der
danner sig store pytter, der løber ind i haverne. Der må ligge nogle kloakdæksler under græsset, det
ville kommunen undersøge.
De lovede også, de ville se på, hvor tit hunde høm høm érne blev tømt.
Beskæring af træer i området er i fuld gang, det er også noget vi har bedt om.
Den 23. februar 2015 fik Ishøj og Vallensbæk besøg af trafikministeren. Han skulle se og høre
hvorledes vi var plaget af støj fra motorvejen. I Ishøj var mødestedet Vibeholmskolen, og
repræsentanter fra de berørte grundejerforeninger var inviteret med sammen med borgmestrene fra
Solrød, Greve, Vallensbæk og selvfølgelig vor egen fra Ishøj samt pressen.
Fra vores grundejerforening deltog Thomas Guldager og Poul Erik Snoer.
Det var desværre en dag med vind fra syd, så vi måtte fortælle ministeren, at det var meget værre
når der var vestenvind, hvilket vi jo har ca. 80 % af tiden. Fra skolen gik vi ned til institutionen ved
volden, og her kunne man virkelig fornemme trafikstøjen.
Ministeren kunne selvfølgelig ikke love noget her og nu, da det er noget der skal forhandles i
folketinget, men han kunne oplyse, at der er besluttet, at der kommer støjasfalt på vores strækning
inden for 2 år.
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Der var reportage fra besøgene i Vallensbæk og Ishøj i TV om aftenen.
På vej tilbage fra volden blev Poul Erik interviewet af en journalist om støjen fra motorvejen,
hvilket kunne høres i radioens P4 om eftermiddagen.
Fastelavn måtte desværre aflyses, vi skulle bruge mindst 6-8 frivillige, og der meldte sig 4, tak til
dem, der var gerne ville være med. Vi have husomdelt sedler, og senere på vores hjemmeside
oplyst, at vi manglede hjælpere, og at arrangementet blev aflyst, hvis der ikke kom flere frivillig.
Lidt ærgerlig i betragtning af, vi var 80 personer til arrangementet sidste år. Men nu har vi prøvet.
Vi har desværre været ramt af en indbrudsbølge i vænget, 8 stk. på samme dag. Jeg ved ikke om det
er tilfældigt, men de er gået uden om de huse der havde naboalarmer. Men hvor er det ærgerligt, at
vi ikke kan have vores huse i fred. Jeg kan kun opfordre til, at man holder øjne og ører åbent, hvis
man syntes noget ser underligt ud, så evt. kan få en advarsel på hjemmesiden.
I oktober havde vi fællesspisning med oksesteg på Bredekærgård, og det var som sædvanligt godt
besøgt. Vi lærer hinanden i vænget bedre og bedre at kende. I marts prøvede vi så at skifte lokale og
forsøge os på Vibeholmskolen, da det nu her var muligt at låne tallerkner og bestik og lave kaffe,
dette arrangement var endnu bedre besøgt, der var 54 tilmeldinger, til stegt flæsk. Michaelskolebetjentens opbakning var helt fantastisk, han havde sat borde og stole op da vi kom, han var
med til at vaske op og sørme om han ikke også havde lavet kaffe til os. Vi følte os helt som gæster.
Jeg er glad for, at vi havde inviteret ham på mad på forhånd.
Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for deres store arbejde og arrangement, der er altid
nogen der træder til og får opgaverne for hånden, det gør det sjovt at lave nogle arrangementer.
Ligeledes tak til de medlemmer af grundejerforeningen, der altid træder til, og lige hjælper med at
samle sammen og sætte på plads, det er en kæmpe hjælp for os.
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.
Ingen spørgsmål eller kommentar
Der var der ikke og beretningen, der herefter blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået.
Et par spørgsmål til regnskabet:
Kan prisen for fællesspisning hæves, så udgiften for grundejerforeningen bliver mindre?
Hvorfor er der ”kun” hensat kr. 10.000,00 når kontingentet er hæver fra kr. 100,00 til kr. 200,00
Svar Det er vigtig at de penge der er i foreningen bliver brugt på foreningens medlemmer, vi har sat prisen
til kr.100 for fællesspisningen for at så mange som muligt tilmelder sig, vi er begyndt på dette i stedet for
sommerferie turen, hvor en bus koster mellem 10-15.000.
Omkring hensat til Jubilæum - Det er fra generalforsamlingen side foreslået at kontingentet skulle hæver fra
kr. 100,00 til kr. 200,00 – i bestyrelsens beretning for 2012 blev det nævnt, at vi i 2013 ville foreslå at hæve
kontingentet med kr. 50.00, så vi kunne starte en opsparing til vort jubilæum. Fra salen kom så et forslag om
allerede nu ( fra 2013) at hæve kontingentet med kr. 100,00, da forslagsstilleren mente vi i forvejen havde et
meget lavt kontingent. Dette forsalg blev vedtaget, og der var ingen betingelser med hensyn til hvad
forhøjelsen skulle bruges til. Bestyrelsen har så valgt at hensætte kr. 10.000,00 hvilket er mere end der
oprindeligt var ment..
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b. Kontingentfastsættelse
Kontingent blev fastsat til uændret kr. 200.
c. Administrationsgebyr
Administrationsgebyr (rykkergebyr) blev fastsat til uændret kr. 50.
Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev følgende:
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Inger Østergaard
Robert Hansen
Betina Jensen
Thomas Guldager
Finn Henriksen
Leif Passer
Poul Erik Snoer

PGV 85
PGV 136
PGV 140
PGV 193
PGV 71
PGV 70
PGV 116

Valg af revisor
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Mona Kock
Egon Madsen
Benny Strand

PGV187
PGV 32
PGV18

2156 2662
4353 4253
2380 6024
2062 4268
4245 4645

Eventuelt
Dirigenten oplyste, at der ikke kan vedtages noget under eventuelt.
Inger (85) Der vil blive bestilt Jord, så finder vi ud af hvor de skal stå.
Anita (89) Kan der ikke blive gjort noget ved vores træer på stamvejen, evt. opsættes ”rødbøg”
Betina (193) Henstilling til at reducerer hastigheden på stamvejen og lige ledes parkering udenfor
carporten ved nr. 193 – Det er især når der er nogle forældre der sætter deres børn af og skal følge
dem i skole.
Svar Inger (85) under eventuelt kan vi ikke beslutte noget, så vedr. træer må der komme et forslag.
Der er sat en hastighedsmåling i gang – Vi henstiller til alle vores medlemmer ikke til at parkerer
foran andres carporte
Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til formanden.
Formanden takkede Bent Madsen for god ledelse af generalforsamlingen.
Herefter var der som sædvanlig en lettere anretning og lidt til ganen.
Email til bestyrelsen:
Email til webmaster:

bestyrelsen@pilegaardsvaenge.dk
mail@thomasguldager.dk

Husk at tilmelde jer til vores Nyhedsbrev på hjemmesiden
www.pilegaardsvaenge.dk
Referent: Thomas Guldager
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